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Resumo 
 
Criada sob o paradigma de liberdade, onde “a liberdade de expressão podia se difundir 
através do planeta, sem depender da mídia, uma vez que muitos podiam interagir com 
muitos de maneira irrestrita” (Castells, 2001:139), a Internet logo trouxe novas 
preocupações, principalmente com o controle. Empresas públicas e privadas utilizam o seu 
poder e buscam incessantemente meios de censura, vigilância e invasão de privacidade para 
conter esse avanço. Este artigo pretende analisar os percursos e métodos utilizados pelas 
empresas para controlar o acesso às redes e mídias sociais de seus funcionários. Toma por 
ponto de partida as diversas definições de censura; passa pela expansão das redes sociais no 
mundo e, por meio de pesquisas, mostra que os jornalistas estão entre os profissionais mais 
afetados pelos novos métodos, seja pelas empresas de comunicação ou pelo sistema 
judiciário.  
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Introdução 
 

As últimas décadas do século XX foram marcadas pela invenção dos computadores e 

criação da Internet. A informação foi colocada no topo da escala de valores da sociedade, 

como principal moeda de troca, onde é obrigatório conhecer e compartilhar as informações, 

sabendo usufruir o conhecimento como um todo, não apenas como benefício próprio.  Neste 

contexto, a comunicação passou a ser vista como importante instrumento para o acúmulo de 

capital. Com as mudanças nas relações interpessoais, nos modos de produção, nas estruturas 

econômicas e sociais, o mundo foi desafiado a pensar de modo global. A Globalização, 

definida como um conjunto amplo de processos que transformaram o mundo moderno 

(Thompson, 1995), tornou as distâncias menores, comprimiu o tempo, estendeu as 

fronteiras e, ao mesmo tempo, segregou as culturas. As questões ligadas à Globalização e 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Mídias e Liberdade de Expressão XII Encontro dos Grupos de 
Pesquisas em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação. 
2Jornalista, mestre e doutoranda em Ciências da Comunicação na Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo – E-mail: claudia.nonato@usp.br  
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ao capitalismo financeiro neoliberal é que nos permitem entender por que cresce a 

relevância do trabalho na sociedade dita da informação.  

Hoje a comunicação está concentrada nas mãos de poucos grupos empresarias e 

transnacionais, que priorizam estratégias mercadológicas e visam o lucro. Também 

controlam a produção e a difusão das informações e do entretenimento. É a mercantilização 

da mídia. Dênis de Moraes (2004:187), afirma que “as corporações de mídia e 

entretenimento exercem um duplo papel estratégico na contemporaneidade”, por legitimar o 

ideário global e transformá-lo em discurso social hegemônico, “propagando visões de 

mundo e modos de vida que transferem para o mercado a regulação das demandas 

coletivas”.  

Castells (1999) afirma que estamos em meio a um novo paradigma, o da tecnologia 

da informação. Segundo o autor, ao contrário do que se pensava no início dos anos 1990, o 

trabalho não acabou com a chegada dessa nova e avançada tecnologia; ocorreu sim um 

amadurecimento da revolução das tecnologias da informação que transformou o processo 

de trabalho, introduzindo novas formas de divisão técnica e social. Em 1995, a mudança foi 

completada, com a chegada da Internet e da informação eletrônica e interativa. Houve 

valorização da imagem e maior velocidade da informação, que passou a circular em tempo 

real. Criada sob o paradigma de liberdade, a Internet logo trouxe novas preocupações, 

principalmente com o controle. Para Castells, a arquitetura da Internet foi desenhada 

deliberadamente para dificultar seu controle, mas não a vigilância da mensagem.  

O momento de eclosão das tecnologias de liberdade, em particular da Internet, mas 
também do conjunto de tecnologias informáticas em rede, de telecomunicação, de 
banda larga, comunicação móvel e de computação distribuída, é também, sob 
pretexto do terrorismo e pornografia, o momento da obsessão pela segurança, do 
controle dos Estados sobre as comunicações, da ameaça à liberdade de expressão, 
dentro e fora da Internet, da vigilância eletrônica ubíqua e da invasão sistemática da 
privacidade por parte de empresas comerciais e agências do governo (CASTELLS, 
in MORAES, 2006:226) 
 

Em sua dissertação de mestrado, sobre o impacto da comunicação em rede nas 

relações de trabalho capitalistas 3, Armando Maman conclui que, assim como todos os 

equipamentos utilizados na produção industrial capitalista, o uso da comunicação em rede 

pelas empresas serve ao poder e é direcionado para o lucro. Para ele,  

A determinação com que as empresas vigiam e controlam as informações que os 
funcionários podem acessar e trafegar pela rede revela que até mesmo os conteúdos, 
a faceta mais libertária da tecnologia cibernética, pouco penetram os muros da 

                                                 
3 Defendida em 2008 na ECA/USP, sob orientação de Cristina Costa. 
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empresa, obrigando os empregados a buscarem um acesso menos controlado fora do 
trabalho ou, em alguns casos, a tentar burlar os mecanismos de controle com todos 
os riscos que esse tipo de atitude acarreta como advertências e demissões. 
(MAMAN, 2008:161) 
 

A informação é poder. A comunicação é contrapoder (Castells, 2006). Neste artigo, 

pretendemos mostrar, a partir de algumas definições de censura e liberdade de expressão, o 

crescimento das mídias e redes sociais e o que tem sido feito pelas corporações para ter o 

seu controle. Casos recentes de demissões e problemas com funcionários e, principalmente, 

jornalistas serão abordados como exemplos. 

 

Sobre a censura 
 

 Definir a censura é uma atividade bastante complexa: ela pode ser utilizada como 

instrumento de dominação de uma sociedade não menos complexa, além de envolver 

relações de poder e resistência. Cristina Costa, que está à frente de uma ampla pesquisa 

sobre o tema no Brasil e em Portugal4, considera a censura como um sentimento individual 

de imposição de ideias e pensamentos sobre a nossa subjetividade. Segundo a autora, a 

censura é anterior ao Estado; existe desde que desenvolvemos a individualidade e está na 

própria origem da subjetividade, ou seja, no pensamento humano: 

A censura tem sido uma constante na vida brasileira em razão da condição colonial 
que marcou quatro séculos de nossa história. Os princípios contra-reformistas da 
Igreja Católica aliados à Monarquia Absoluta como forma de poder político – em 
Portugal e, depois no Brasil – e aos objetivos civilizatórios da expansão europeia 
trataram sempre de controlar, aculturar e reprimir tudo aquilo que parecesse 
estranho, inadequado, libertário ou inconveniente aos olhos e interesses dos 
colonizadores. (COSTA, 2006:27) 
 

A linguista Eni Orlandi identificou a censura no silêncio; propôs compreender a 

censura “enquanto fato de linguagem que se inscreve em uma política da palavra que separa 

a esfera pública da esfera privada, produzindo efeitos de sentido pela clivagem que 

imposição de uma divisão entre sentidos permitidos e sentidos proibidos produz no sujeito” 

(2007:93). Ao analisar tanto a censura, quanto a recusa de se submeter a ela, a autora afirma 

que o silêncio não é transparente, é ambíguo, “pois se produz em condições específicas que 

constituem seu modo de significar” (idem: 101).  

                                                 
4 Coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Comunicação e Censura (NPCC), da ECA/USP, dedicado a 
pesquisas sobre censura e liberdade e expressão nas artes e nos meios de comunicação. O núcleo surgiu a 
partir das pesquisas em torno do Arquivo Miroel Silveira (AMS), composto por cerca de 6200 processos de 
censura prévia a peças de trato do período de 1930 a 1970. 
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Sobre a censura imposta pelo Estado, o jornalista e professor da ECA/USP Eugenio 

Bucci considera que a censura reduz o cidadão quando este não tem o direito de saber o que 

a autoridade estatal sabe. Para ele, ao invés de tutelar direitos e bens jurídicos, o Estado 

passa a tutelar a própria liberdade da pessoa. “Entra em cena o cidadão pajeado, 

inferiorizado e infantilizado, rebaixado em seu estatuto de sujeito de direito” (2011:10), 

afirma. Para ele, a obstrução imposta pelo Estado para bloquear o acesso do cidadão à 

informação é contrária ao Estado de Direito: 

Não tenhamos mais dúvida sobre o conceito de censura – e chamemos de censura o 
que é censura. Ela se caracteriza pela ação da autoridade estatal com o objetivo de, 
por um lado, interceptar a informação a que o cidadão tem direito e, de outro, 
impedir ainda que parcialmente a expressão do pensamento ou da criação artística, 
científica e intelectual. O censor só pode existir como deformidade da ordem legal: 
ele é agente encarregado de ver o noticiário antes do cidadão, é alguém acima do 
cidadão, alguém com poder para decidir se o cidadão poderá ter acesso àquela 
notícia ou não. (BUCCI, 2011:9) 

 
A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, resultante da Revolução 

Francesa, de 1789, proclamou no artigo 11 que “a livre comunicação das ideias e das 

opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem; todo cidadão pode, portanto, falar, 

escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos 

termos previstos na lei”. Os 17 artigos, de ideais libertários, vindos dos Iluministas, criaram 

uma imprensa de qualidade e livre, principalmente na França e nos Estados Unidos. No 

Brasil, o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, em vigor desde 2007, tem como base, 

logo no artigo 1º, o direito fundamental do cidadão à informação, que abrange “direito de 

informar, de ser informado e de ter acesso à informação”. No artigo 2º, com relação ao 

acesso à informação de relevante interesse público “é um direito fundamental, os jornalistas 

não podem admitir que ele seja impedido por nenhum tipo de interesse”.  

Victor Gentilli (2005:141) ressalta que, quando nos referimos ao direito à 

informação, estamos tratando das informações sobre a esfera pública “simplesmente 

indispensáveis para que cada um se oriente num mundo em constante mudança e, no 

sentido literal, saber onde se encontra”. A liberdade de expressão é garantida em todos os 

países constitucionalmente, mas a história nos mostra que a imprensa sempre foi um dos 

alvos favoritos da censura.  

Na história recente do Brasil acompanhamos diversos casos de censura à imprensa 

imposta, principalmente, pelo Estado, como no período de regime militar. Atualmente, com 

a chegada das mídias digitais e das redes sociais, as restrições à liberdade de expressão 
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aparecem de maneira dissimulada, por meio de portarias e decretos, e está basicamente 

situada nas mãos do Poder Judiciário. Para Bucci (2011), “a censura judicial é uma 

violência injustificada, que nos aprisiona ao atraso. Não por acaso, ela quase sempre atende 

a reclamações de políticos ou de parentes de políticos. É uma violência a serviço do poder”.  

 

O espírito libertário da Internet e a expansão das redes sociais pelo mundo 

 

Castells (in Moraes, 2004) afirma que a Internet é um instrumento que desenvolve, mas 

não muda comportamentos; ao contrário, os comportamentos apropriam-se da Internet, 

amplificam-se e potencializam-se. O autor explica que, hoje, muito se discute a ideia do 

efeito da Internet sobre a privacidade e sobre a capacidade de controle da vida íntima. 

Segundo ele, a transformação da liberdade e da privacidade na Internet é resultado direto de 

sua comercialização, da necessidade de ganhar dinheiro com a rede, e da necessidade de 

proteger direitos de propriedade intelectual nela. Esses fatos levaram ao desenvolvimento 

de novas arquiteturas de software, que permitem o controle da comunicação por 

computador. 

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo
5, o sociólogo afirmou que a Internet 

potencializou o grau de autonomia das pessoas para se comunicar, informar e organizar 

suas próprias redes de sociabilidade. Ou seja, contrariando a vontade dos governos, a 

Internet trouxe a independência da sociedade civil. Castells considera a Internet 

incontrolável, e desconectá-la totalmente seria a única maneira de silenciar a rede.  “É um 

preço que nenhum país pode pagar porque, além da livre expressão, a rede é educação, 

economia, negócios. É a eletricidade de nossa sociedade”, completa. 

No livro Comunicación Y Poder (2009), Castells mostra como a Internet tem mudado os 

paradigmas da relação entre comunicação e poder. Em entrevista concedida ao jornal El 

País em 20096, o autor afirma que “atualmente, o Estado tem um grande problema com a 

Internet porque perdeu a capacidade de informação e comunicação“. Como saída, a 

vigilância é sempre a solução encontrada pelos governantes, mas, diferente do que ocorria 

antes, agora a sociedade também pode vigiá-los.   

Para o autor, o poder se defende da criação dessa liberdade tentando esgotar o máximo 

possível os espaços, seja monopolizando as operadoras, censurando, fechando servidores ou 

                                                 
5 Em 21/09/2010 
6 Disponível em: http://culturadigital.br/conteudosdigitais/2010/07/12/a-Internet-muda-os-paradigmas-da-
relacao-entre-comunicacao-e-poder-entrevista-com-manuel-castells/ - acesso em 15/11/2010 às 09:07h 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 6

introduzindo legislações de controle. Felizmente, nenhuma das ações conseguiu uma efetiva 

privação da liberdade de expressão. No Brasil, o caminho não é diferente. Além da censura 

imposta aos blogs pela Justiça, ferindo as garantias constitucionais que permitem o acesso à 

informação, está se formando um consenso a favor da criação de uma entidade com poderes 

para punir e pressionar jornais e jornalistas a seguir o que for do interesse do poder. 

As redes sociais atravessaram as barreiras das trocas sociais e superaram os seus usos. 

Passaram a funcionar como instrumentos de denúncia, principalmente em países de governo 

ditatorial. A tunisiana Lina Ben Mhenni desafiou a pressão e censura do regime do ex-

presidente Ben Ali para relatar ao mundo, através do blog A Tunisian Girl
7o que acontecia 

no país. Depois da queda do Ditador, o blog mantém hoje um olhar cuidadoso sobre o 

desenvolvimento político na nova Tunísia. Este foi o início de uma onda revolucionária de 

manifestações e protestos no Oriente Médio e no norte da África, conhecido como 

“Primavera Árabe”. Além da Tunísia, ocorreram revoluções no Egito, uma guerra civil na 

Líbia, grandes protestos na Argélia, Bahrein, Djibuti, Iraque, Jordânia, Síria, Omã e Iêmen 

e protestos menores no Kuwait, Líbano, Mauritânia, Marrocos, Arábia Saudita, Sudão e 

Saara Ocidental. Os protestos têm compartilhado técnicas de resistência civil em 

campanhas sustentadas, envolvendo greves, manifestações, passeatas e comícios, bem como 

o uso das mídias sociais, como Facebook, Twitter e Youtube, para organizar, comunicar e 

sensibilizar a população e a comunidade internacional em face de tentativas de repressão e 

censura na Internet por partes dos Estados. 

Para Castells, a transformação das tecnologias de comunicação cria novas 

possibilidades para a auto-organização e a auto-mobilização da sociedade, superando as 

barreiras da censura e repressão impostas pelo Estado. Mas isso não depende apenas da 

tecnologia. A Internet é uma condição necessária, mas não suficiente. As raízes da rebelião 

estão na exploração, opressão e humilhação. Entretanto, a possibilidade de rebelar-se sem 

ser esmagado de imediato dependeu da densidade e rapidez da mobilização e isto relaciona 

se com a capacidade criada pelas tecnologias do que ele chama de “auto-comunicação de 

massas”. Atualmente, a censura às redes sociais é praticada nos seguintes países: 

 

� Youtube: Irã, Líbia, China, Tunísia, Turquia e Turcomenistão 
� Twitter: Emirados Árabes Unidos, China, Paquistão 
� Facebook: Malásia, China, Paquistão, Síria, Irã, Uzebaquistão, Bangladesh e Vietnã 

 

                                                 
7 Acesso em http://www.atunisiangirl.blogspot.com/  
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A China é o único País que bloqueia permanentemente estes três serviços. Os demais 

têm como característica comum serem países de maioria muçulmana, localizados no 

Oriente, cercados espacial e culturalmente pelos protagonistas das revoluções de 2010 e 

2011: Egito, Líbia, Síria e Tunísia. 

Ainda dentro desse cenário de revolta surgiu o Anonymous, um grupo de cerca de três 

mil pessoas, alguns hackers, especialistas e novatos na Internet, que justificam seus feitos 

como uma busca por uma causa para apoiar. Utilizam a bandeira de lutar contra a supressão 

da informação, e costumam aparecer em manifestações utilizando a máscara de Guy 

Fawkes, soldado inglês que também inspirou o personagem dos quadrinhos “V de 

Vingança”. É a marca registrada do grupo. 

O Anonymous não tem hierarquia ou grupo identificável; entre seus feitos, chegaram a 

tirar do ar o site da Mastercard e interromper a conta do cartão de crédito de Sarah Palin, 

conhecida por ter governado o Estado do Alasca e ter sido candidata a vice-presidente dos 

Estados Unidos. As manifestações do Anonymous são chamadas de “ciber-revoltas” contra 

as tentativas de limitar a informação. No blog oficial do grupo no Brasil8, eles afirmam 

exigir “a liberdade de expressão para a Internet, para o jornalismo, para os jornalistas e para 

os cidadãos do mundo”.  

Também inspirado nos movimentos da “Primavera Árabe”, o movimento Occupy Wall 

Street surgiu em setembro de 2011 em protesto contra a influência empresarial na sociedade 

e no governo dos Estados Unidos e contra a impunidade dos responsáveis pela crise 

financeira mundial. Em outubro, o movimento mobilizou milhares de pessoas em Wall 

Street, centro financeiro de Nova Iorque, e desencadeou uma onda de protestos semelhantes 

em outras cidades dos Estados Unidos, Europa e em outras partes do mundo. As 

mobilizações ainda continuam.  

O que se debate, na verdade, é o direito do cidadão de saber o que fazem e pensam seus 

governantes. É a liberdade de informação nas novas condições da era da Internet: 

 

(...) Porque a questão fundamental é que os governos podem espionar, legal ou 
ilegalmente, aos seus cidadãos. Mas os cidadãos não têm direito à informação sobre 
aqueles que atuam em seu nome, a não ser na versão censurada que os governos 
constroem. Neste grande debate vão ver quem realmente são as empresas de 
Internet autoproclamadas plataformas de livre comunicação e os meios de 
comunicação tradicionais tão zelosos de usa própria liberdade. A ciberguerra 

                                                 
8 http://anonopsbr.blogspot.com/  



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 8

começou. Não uma ciberguerra entre Estados como se esperava, mas entre os 
Estados e a sociedade civil internauta. Nunca mais os governos poderão estar 
seguros de manter seus cidadãos na ignorância de suas manobras. Porque enquanto 
houver pessoas dispostas a fazer leaks e uma Internet povoada por wikis surgirão 
novas gerações de WikiLeaks. (CASTELLS, 2010) 

 

Para Eugênio Bucci, “à medida que avançam as tecnologias da era digital, com as redes 

interconectadas arejando a esfera pública, as possibilidades de eficácia da censura privada 

se enfraquece” (2010:10). O autor cita a censura judicial, que acaba enfraquecida porque os 

outros veículos noticiam o que ela tenta impedir num único jornal. “Por um caminho ou por 

outro, a pluralidade de vozes acaba alcançando o debate público, de tal sorte que, é cada vez 

menor a chance de que essa distorção resulte em censura efetiva”, finaliza. 

 

Liberdade e privacidade na rede: o controle no mundo do trabalho 

 

A expansão da comunicação em rede movimentou também o universo das empresas, 

que mudaram a maneira de administrar os negócios e também a integração entre processos 

produtivos a parceiros, prestadores de serviços e clientes. 

 

Instrumento essencialmente cibernético em função das características de controle do 
fluxo de informação que permite, a Internet vai ser apropriada pelas empresas com o 
objetivo primordial de interconectar sistemas transacionais de parceiros, 
fornecedores e clientes com vistas à redução de custos associados à troca de 
informação necessária à produção e comercialização de bens e serviços. Mais do 
que interconectar pessoas, a comunicação em rede praticada pelas empresas adotará 
modelos de fluxo de informação estandardizados com o objetivo de interconectar 
posições, máquinas e computadores. (MAMAN, 2008:103) 

 

A maioria das empresas brasileiras adota algum tipo de medida de controle ao 

acesso de profissionais à Internet. É o que aponta um levantamento anual realizado pelo 

CETIC.BR (Centro de Estudos sobre Tecnologias da Informação e da Comunicação no 

Brasil). Segundo o levantamento, realizado entre outubro de 2011 e janeiro de 2012, as 

principais restrições das empresas são para os sites pornográficos, jogos, sites de 

relacionamento, instalação de aplicativos/softwares, serviços de comunicação, portais de 

entretenimento/notícias/esportes e acesso a e-mails pessoais, nessa ordem. 
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Figura 1. Proporção de empresas com política de restrição de acesso a sites específicos na Internet 

 
 
 

Tais restrições criam controvérsias. Embora utilizem recursos invasivos à 

privacidade dos funcionários, a justificativa das empresas é que investem em 

monitoramento para evitar que o profissional, mesmo sem querer, coloque a empresa em 

risco, e, consequentemente, o seu trabalho. Alegam também que a navegação desses sites 

pode diminuir a produtividade dos mesmos. Tal argumento mostra que a chegada das novas 

tecnologias pouco mudou a filosofia das empresas, que mantém as mesmas determinações 

desde a sua origem: a busca pelo lucro e o total controle de suas operações (Maman, 2008). 

O “controle de acesso” é feito por meio do firewall (parede de fogo, em inglês), a 

denominação para um sistema de segurança desenvolvido com o intuito de controlar o 

tráfego e acesso de informações entre um computador ou rede com a Internet. Basicamente, 

um firewall trabalha analisando a troca de informações entre computadores e, de acordo 

com regras pré-estabelecidas, autoriza acesso total, parcial ou simplesmente bloqueia a 
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comunicação, utilizando dois conceitos básicos: A filtragem de pacotes e o controle de 

aplicações9. 

Ao programar o “firewall” para bloquear o acesso a qualquer site que 
contenha expressões “não relacionadas ao trabalho”, a empresa transfere 
para o sistema o exercício da censura, desconfiando de todo tipo de 
expressão que possa abrir uma janela para conteúdo indesejado. Inseguras 
em relação à Internet e a conteúdos que parecem ser uma coisa mas são 
outra,10 em muitas empresas, além do bloqueio sistêmicos, há equipes nas 
áreas de tecnologia da informação que vigiam cotidianamente os endereços 
visitados pelos funcionários e bloqueiam todos aqueles que possam ser 
considerados inadequados pela política da empresa. (MAMAN, 2008:165) 
 

A censura às palavras foi estendida, com a expansão das redes sociais, a fotografias 

e vídeos, entre outros, ampliando controle sobre a utilização da Internet por funcionários, 

inclusive fora do ambiente de trabalho. Recentemente, veio à tona o caso da enfermeira 

Klaudia Elizabeth da Silva Pottes, que foi demitida em 2009 do hospital Prontolinda, em 

Olinda, Pernambuco. Em um dia de plantão, ela resolveu tirar fotos na Unidade de 

Tratamento Intensivo (UTI) e postar em uma rede social. As fotografias acabaram 

resultando na demissão de Klaudia por justa causa. A acusação é de que as fotos mostravam 

o logotipo  do hospital sem autorização, associando a brincadeiras de baixo nível, e 

desrespeitando doentes da UTI. A Justiça do trabalho deu ganho de causa, em primeira 

instância, para o hospital. 

Oliveira, Nicoleti E Christofoletti (2011) destacam que as redes sociais, catalisadas 

pelo surgimento das mídias sociais, trazem “novas ferramentas, dispositivos e sistemas 

facilitadores de produção e disseminação de conteúdos digitais que formam novos 

coletivos, fortalecem os já existentes e tornam mais visíveis os mais minoritários”. Para os 

autores, os sites de relacionamento, blogs, arquivos de texto e áudio, entre outros, 

possibilitam que as pessoas comuns produzam e divulguem conteúdos. Como essas 

ferramentas estariam, então, modificando a relação do jornalista com as novas técnicas? 

A pesquisa “Jornalismo e Mídias Sociais”, realizada no ano passado e promovida 

pela divisão brasileira da ONG Artigo 19 com apoio do escritório da UNESCO no Brasil 

em parceria com o Portal Imprensa, mostrou a relação dos jornalistas com as redes sociais. 

A amostra foi composta por 150 jornalistas de vinte Estados brasileiros, que responderam a 

questionários quantitativos, aplicados entre os meses de abril e maio de 2011. Os 

respondentes tinham uma média de trinta anos de idade e estavam há sete anos na profissão. 
                                                 
9 Fonte: Rodrigo Silva (consultor de informática) - http://www.meajuda.net/o-que-e-firewall/  
10 Sites com conteúdos como “Barbie” ou “Ken”, que para muitos indicariam temas relacionados ao casal de 
bonecos fabricados pela Mattel, são, na verdade, a mais deslavada pornografia. (nota do autor) 
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A maioria era da região Sudeste (71%), seguida pela região Sul (38%), Nordeste (22%), 

Centro-oeste (15%) e Norte (4%). Os dados do perfil corroboram com o resultado da nossa 

pesquisa de mestrado, Comunicação e Mundo do Trabalho do Jornalista: o perfil dos 

jornalistas de São Paulo a partir da reconfiguração dos processos produtivos da 

informação, que mostra que a maioria dos profissionais em atuação na área são jovens, 

estão alocados na região Sudeste e possuem menos de dez anos de carreira. 

A totalidade da amostra afirmou acessar a Internet diariamente, durante uma média 

de nove horas/dia. Isso mostra que a Internet é consumida em larga escala, inclusive nos 

momentos de lazer. A maioria (48%) trabalha em portal de notícias, seguida de outros 

(29%), 23% jornal, 19% revista, 16% rádio e 15% televisão. Mais da metade (58%) 

trabalham em empresas de natureza comercial, seguida de comunitário (35%) e pública 

(7%).  

Nos resultados, todos possuem perfis em redes sociais. As redes mais utilizadas são 

o Twitter (95%), Facebook (94%) e Orkut (71%). A maioria afirmou que a empresa que 

trabalha faz uso de redes sociais, com perfis institucionais. Para 79%, a empresa que 

trabalha não tem alguma orientação sobre o uso de redes sociais por funcionários e 

prestadores de serviços. As redes sociais, para 84% favorecem a liberdade de imprensa, 

enquanto que, para 70%, as redes sociais e blogs aumentam a transparência das empresas 

jornalísticas. Oliveira, Nicoleti E Christofoletti (2011) mostram que há uma grande 

confusão por parte das empresas ao separar o público do privado. Segundo os autores, 

Muitas normas e códigos distribuídos nas redações brasileiras impõem restrições ao 
conteúdo publicado nos perfis particulares dos jornalistas, ao alegar que mesmo fora 
das redações continuam reconhecidos como membros integrantes de determinado 
grupo. Afirmação verdadeira, levando em consideração as características da função 
jornalística, mas que pode ferir um direito intrínseco à profissão e à Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (1988): a liberdade de opinião e expressão. É 
direito do jornalista ter liberdade na divulgação das informações e, toda a sociedade, 
deve ter condições de expressar livremente suas opiniões. Porém, a prática mostra 
que, no uso das redes sociais, opiniões e comentários de jornalistas em seus perfis 
particulares podem render sanções, que vão desde advertências até o afastamento 
das atividades. (OLIVEIRA, NICOLETI E CHRISTOFOLETTI, 2011) 
 

No Brasil, há diversos casos de jornalistas que foram dispensados por terem feito 

comentários ou emitido opiniões pessoais nas redes sociais. Como exemplos mais recentes, 

destacam-se os casos do editor Felipe Milanez, cargo que ocupava, na época, na revista 

National Geografic, dispensado por criticar no Twitter uma matéria da revista Veja – 

também do grupo Abril. Ele denunciou uma postura que considerou preconceituosa com 

relação aos povos indígenas e sofreu retaliações por sua opinião. Em 2011, Thiago Vieira 
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do Agora São Paulo, foi demitido porque fez comentários sobre dirigentes do Palmeiras, 

relacionando-os a porcos, enquanto estava na sede do clube para uma cobertura. Ao 

comentar detalhes sobre o obituário de José Alencar, Carol Rocha e Alec Duarte, do grupo 

Folha, também foram punidos com a demissão pela empresa.  

Ainda segundo a pesquisa, o uso profissional das redes sociais é principalmente 

utilizado para formulação de pautas (56%), checagem de informações (63%) e contato com 

fontes (68%). Apenas 7% afirmaram já ter pautas “furadas” pelas redes sociais; 53% 

afirmaram não fazer uso das redes sociais na cobertura em tempo real. Para não causar 

impactos na vida profissional, 90% declararam já ter deixado de comentar algo nas redes 

sociais; desses, 44% afirmaram passar por essa situação todos os dias. Este receio em 

comentar e/ou escrever algo com receio de retaliações, pode ser considerado como uma 

autocensura. Para o jornalista Alberto Dines (in Mattos, 2005: 42), a censura também está 

na manipulação, que considera ser a mais sutil, na falta de profundidade e apuração e, 

principalmente, na omissão, que também se caracterizaria como autocensura.  

Para 44% dos respondentes, as políticas de comunicação e a imprensa são mais 

discutidas nas redes sociais do que na própria empresa. E, finalmente, para 59%, os 

jornalistas de referência nas mídias tradicionais são os mesmos de referência nas redes 

sociais. Tal resposta vai ao encontro da observação de Zélia Leal Adghirni quando, ao se 

referir aos blogs, afirma que “o blog jornalístico é um fenômeno de audiência e de 

credibilidade ligado a grandes estruturas jornalísticas”. Para ela, ficou famoso na blogosfera 

quem já era famoso no papel. “A notoriedade se confirma quando já se tem um nome e esse 

nome está ligado a uma empresa consolidada”. (LEAL, 2008) 

Na busca por mais dados que embasassem este artigo, fizemos uma pesquisa 

informal com um grupo de jornalistas na rede social Facebook. Esse grupo foi criado por 

uma assessoria de imprensa com o objetivo de, segundo o próprio texto de apresentação, 

“reunir jornalistas que desejam trocar ideias sobre a profissão e a oportunidade de 

trabalho”. Para entrar no grupo, é preciso ser jornalista ou convidado por algum membro. 

Fato é que, em pouco mais de um mês, o grupo arrebanhou 11.283 membros que, com a 

ajuda de alguns moderadores, participam diariamente de acaloradas discussões sobre ética, 

trabalho e fatos da mídia, entre outros, o que talvez signifique que a categoria está sentindo 

falta de um espaço de debates. Aproveitando o espaço público de discussões, lançamos, no 

dia 23 de junho de 2012, um sábado, a seguinte pergunta: “vocês acham que as novas 

mídias (principalmente os blogs) realmente proporcionam maior liberdade de expressão 
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para os jornalistas?”. Imediatamente foram enviadas 14 respostas, sendo que apenas duas 

foram negativas. Alguns consideram os blogs como uma alternativa à linha editorial 

imposta pelas empresas, um local sem limitações de espaço. Para eles, a liberdade está em 

publicar o que quiser: 

Com os ambientes web, em um blog, você tem a liberdade de publicar o que 
realmente pensa e como age. Você vira editor dos seus próprios conteúdos, o que 
lhe confere maior potência na coerência naquilo que diz...acho que tem informações 
nos blogs muito mais contundentes, muito mais oportunas e sua publicação é já. 
Com estes meios, o online por mais rápido que seja fica velho. (Carlos Piazza) 
 

Por outro lado, a liberdade de escrever o que quiser e não ter uma empresa de 

comunicação no comando pode ser cerceada por restrições financeiras: 

Se o jornalista for viver do blog, a resposta é não. Ele terá a mesma liberdade 
relativa que os donos de veículo têm, pois haverá anunciantes pagando e lendo seu 
blog. Além disso, ele se transforma num jornalista-por-clique. Tem de cuidar 
pessoalmente de promover sua audiência, cuidar da tecnologia, do design, das 
imagens e tudo o mais. Sem cliques, os banners não são impressos e adeus receita. É 
uma delícia não ter patrão, mas virar patrão não é tão delicioso assim.(Roberto 
Melo) 

 

Conclusões 

 

A Internet chegou festejada pela oportunidade de proporcionar maior liberdade de 

expressão. Mas há quem ainda analise essa papel com desconfiança. Nem sempre novas 

invenções que venham solucionar grandes problemas são bem aceitas pela sociedade. Peter 

Burke (2000)11 nos conta que surgiram algumas “consequências imprevistas, efeitos 

colaterais e problemas” a partir da invenção da prensa de Gutenberg e da imprensa. Para ele 

“nas atividades humanas, todas as soluções de um problema, mais cedo ou mais tarde 

acabam gerando outros problemas”. E cita como exemplo os copistas e papeleiros (que 

vendiam manuscritos) e os cantores contadores de histórias profissionais, que temiam que a 

imprensa os privasse de seu meio de vida. Algo parecido com o que aconteceu no final do 

século XX com os diagramadores, revisores e copidesques das redações de jornais, abolidos 

de seus cargos com a chegada da nova tecnologia. 

                                                 
11

 In Problemas causados por Gutenberg: a explosão da informação nos primórdios da Europa Moderna. 

Revista Estudos Avançados n
o
16, 2002.  

Disponível em:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142002000100010 
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Muniz Sodré é um dos que ainda não foram totalmente conquistado pelas novas 

mídias.Em recente entrevista ao programa Roda Viva12, o sociólogo afirmou que considera 

as redes como “o lugar do falatório ou do palavrório”. Para ele, a fala das redes sociais é 

sem pensamento, sem reflexão, distante da fala do jornalismo, que se formou no espaço 

público e visceralmente político. “Falar por falar, apenas interagir, trocar informações, não 

constitui nenhum espaço público. O espaço público é aquele que lugar que descentra o 

sujeito, tira o sujeito de sua posição pelo argumento do outro”, afirmou.  

Isso, no entanto, não quer dizer o Sodré faça um juízo definitivo e negativo sobre o 

tema. “Estamos muito no início; por enquanto, o que essas redes me oferecem é uma 

interação forte, mas o conteúdo interativo é de uma banalidade, uma pobreza, que são 

decepcionantes. O discurso do velho jornalismo é melhor”, finaliza. Ou seja, as 

controvérsias sempre nos fazem refletir e, por isso, são bem-vindas. 
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